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Ježišova dojímavá posledná večera

Píše sa apríl roku 30. V Jeruzaleme počuť vravu hlasov a horúčkovitý pohyb na uliciach. 
Blíži sa slávnosť Veľkej noci. 

Aj Ježiš ju chce osláviť spolu s apoštolmi a dá pripraviť večeru.
Po špičkách vstupujeme do jedálne, ktorá sa nazýva večeradlo. Všetci sú za stolom, 

je tu sviatočné ovzdušie. Na Ježišovej tvári vidno tieň smútku. Prečo? Snažíme sa mu 
čítať v srdci, pretože príčinou Ježišovho smútku... sme my.

Ježiš totiž pozná ľudskú zlobu a vidí ju ako vo filme. Je to tragický obraz.
Ježiš vie, že jeden z apoštolov menom Judáš ho chce zradiť. A zrada je odporný čin.
Ježiš vie, že Peter, prvý z apoštolov, čoskoro podľahne slabosti a zaprie ho – trikrát 

povie, že ho vôbec nepozná. A ďalší apoštoli v dramatickej hodine umučenia utečú. 
Aké sklamanie!

Čo by ste urobili vy?
Pokračovali by ste v oslave?
Zaiste by ste v hneve zvolali: „Choďte preč! Ste ničomní. Nič si nezaslúžite. Už vás 

nechcem vidieť. Von!“
Takto sa správame my ľudia.
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Ale Ježiš je Boh medzi nami. Je Boh, ktorý prišiel, aby začal iné, nové dejiny. A čo sa 

stane? Ježiš reaguje s ešte väčšou láskou. Proti zlobe postaví dobrotu... a víťazí.
Predstavme si ho, ako vstane, kľakne si a umýva apoštolom nohy. Všetci naňho vyva-

ľujú oči. Peter sa dokonca hanbí, stiahne nohu a povie: „Nie! Mne nikdy nebudeš umývať 
nohy!“

Ale Ježiš predsa len naleje vodu na jeho nohy, čiže na našu slabosť, zlobu, nevďačnosť, 
na naše nohy. Áno, aj na naše nohy.

Zastavme sa na chvíľu a uvažujme. Nech nás táto udalosť aspoň trocha dojme a z očí 
nech nám vyjde aspoň jedna slza. Áno, aspoň slzička.
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Počúvaj!
Chcem ti popriať všetko najlepšie

Prvé sväté prijímanie je úžasný dar. 
Je to udalosť, ktorá môže naplniť svetlom
všetky dni tvojho života.
Poznáš príbeh Napoleona Bonaparta?
Určite áno.
Vieš, že Napoleon bol takmer dvadsať rokov
najslávnejším, najmocnejším
a najobávanejším mužom na celom svete?
A práve on, ktorý zažil triumfálne 
a legendárne víťazstvá,
neváhal povedať:
„Deň môjho prvého svätého prijímania
bol pre mňa najkrajším dňom v živote.“
To isté prajem aj tebe.
Prichádzaj k Ježišovi s čistým, otvoreným srdcom.
So srdcom, ktoré s ním túži žiť vo veľkom priateľstve.
Budeš mať z neho veľkú radosť a dostane sa ti veľa svetla,
aby si sa v živote vyhol nesprávnym krokom.
Želám ti všetko najlepšie a pripomínam:
prvé sväté prijímanie sa preto nazýva prvým,
lebo má za ním nasledovať množstvo ďalších.
Šťastnú cestu... ruka v ruke s Ježišom!


